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For registration and more information in English and Arabic, please send an email to 
taliakav8@gmail.com 
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 השיעורים:ערות בנוגע ללוח ה

 מתאים למתרגלי/ות כל סגנונות הטאי צ'י -המצגים & עבודה בזוגות  13שיעור תבנית  .1

 שיעור תבנית צ'ן הראשונה מתאים למתרגלי/ות סגנון צ'ן בלבד .2

 מתאים לכל הרמות וכל הסגנונות -ערב ברמת החייל / שיעור  ראשונה בבוקר שבת/ שעה  שיעור ערב באוניברסיטה .3

בתכנים ובמיקום השיעורים בהתאם למשתנים כגון: מספר נרשמים לשיעור, שיקולים מקצועיים של יתכנו שינויים  .4

המאסטר, אילוצי מזג אוויר, תנאים ביטחוניים וכיו"ב.  הצוות המארגן מתחייב להודיע לנרשמים על כל שינוי בתכנית 

 הסמינר בהקדם האפשרי.

 אופן ההרשמה: 

  forms.gle/QjAYZqxrZk5ht2Wx7://httpsבקישור הבא:  משותף הרשמה מקוונת דרך קובץ גוגל

 taliakav8@gmail.com או במייל: 

 

 אמצעי תשלום:

 / צ'ק / העברה בנקאיתמזומן 
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 אופן התשלום: 

על מנת התשלום.  לגבי מועד ומקום גבייתטלפונית או דרך הדואר האלקטרוני ניצור עמכם קשר  אנו המקוונת לאחר ההרשמה

. את שארית התשלום יש 11/12/19מהסכום הכולל לתשלום עד תאריך  20%להבטיח את מקומכם/ן יש להעביר מקדמה בסך 

 להעביר עד חודש ממועד תחילת הסמינר.

תתבצע דרך מכון  ,בלבד 11/2/20באוניברסיטת תל אביב ביום שלישי  והתשלום עבור ההרצאה והתרגולההרשמה 
ולהשאיר פרטים  kungzi@tauex.tau.ac.il: להרשמה ותשלום נא ליצור קשר במיילקונפוציוס באוניברסיטת תל אביב. 

 טלפון(.ו)שם 

 ביטול: נהלי

 .החזר מלא -ממועד תחילת הסמינר  חודשביטול עד . 1

דמי ביטול )מתוך הסכום שאיננו כולל את  20%ייגבו  –. ביטול במהלך החודש שלפני תחילת הסמינר ועד שבוע לפני תחילתו 2

 עלות החדרים בנווה שלום*(.

דמי ביטול )מתוך הסכום שאיננו כולל את  %50ייגבו  –. ביטול במהלך השבוע שלפני תחילת הסמינר ועד יום תחילת הסמינר 3

 עלות החדרים בנווה שלום*(.

אין החזר. –. ביטול במהלך ימי הסמינר 4  

מעלות החדר.  20%דמי ביטול בסך  -עד חודש לפני מועד הסמינר רים בנווה שלום לפי נהלי הביטול של המלון: *ביטול חד

 לחדר.  ₪ 500דמי ביטול בסך  – 12/1/20מתאריך 

 בישראל. של מאסטר צ'ן בינג תלמידתו ונציגת האקדמיה לטאי צ'י - טליה קול, ניתן לפנות נוספת בכל שאלה
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